
جرإءإت إلتنسيق وإلقبول بكمية إآلدإب  :-تعميمات وإ 

 :نبذة عن موقع إلكمية ونظام إلدرإسة فيها:  ووً 
 

 يقع مبنى كمية اآلداب في ممحق الجامعة جوار ميدان الشيداء ، وتعتمد كمية اآلداب نظام 
 الميسانس في  ، وُيمنح المتخرج درجة دراسية سنواتأربع ومدة الدراسة فييا ،  الفصل الدراسي

،  االجتماععمم  ، سالميةاإلدراسات ، ال لغة عربية، الالمغة الفرنسية,  المغة االنجميزية :اآلداب في احد التخصصات اآلتية
 .، اإلعالم وفنون اإلتصال ، الفنون الجميمة جغرافيا، ال تاريخ، ال نفسالعمم 

م يعتمد نظام 2014/2015ىو احد أقسام الكمية وىو حديث تم افتتاحو العام : قسم اإلعالم وفنون اإلتصال 
الصحافة، اإلذاعة والتمفزيون ، )) ثالث شعب ىي شعب الفصل الدراسي ومدة الدراسة فيو أربع سنوات ويتكون من 

 ((.العالقات العامة واإلعالن
 :قسم الفنون الجميمة 

 متطمبات إولتحاق بتخصصات كمية إآلدإب:  انياً  

اجتياز . ، والفنون الجميمة اإلتصالواإلعالم وفنون  المغة الفرنسيةو المغة االنجميزية يتطمب االلتحاق بتخصصات
بينما يتم االلتحاق ببقية  . اإلتصال ، والفنون الجميمةوالمقابمة الشخصية لقسمي واإلعالم وفنون  (اختبار القبول)المفاضمة 

  .التخصصات بشكل مباشر وفق شروط القبول فييا
م ويتكون من ثالث 2014/2015العام  ويعتبر قسم اإلعالم وفنون اإلتصال أحد أقسام الكمية الذي تم إفتتاحو ىذا

، وكذا قسم الفنون الجميمة والذي يحتوي عمى شعب ( الصحافة، اإلذاعة والتمفزيون، العالقات العامة واإلعالن)شعب ىي 
........... 

 :في إلتخصصات إلتي تتطمب إختبار قبول إلقبول غير إلمباشر -أ 

الجدول التالي  ويوضح عمى شبكة اإلنترنت يعبر الموقع اإللكترون( التنسيق)تتم إجراءات القبول غير المباشر        
المعدالت المطموبة لاللتحاق بتخصصات كمية اآلداب التي تتطمب اختبار قبول، وكذلك مواعيد التنسيق واختبارات القبول، 

:  والطاقة االستيعابية، والقبول النيائي
 

 التخصصبث التي تتطلب اختببر قبىل

الطبقت  التخصص
االستيعببيت 

هىعذ هىاد االختببر فترة التنسيق النسبت الوئىيت 
اختببر 
القبىل 

هىعذ إعالى 
النتيجت 

هىعذ القبىل 
النهبئي وتسلين 

الولفبث  

%  70 100 إلمغة إونجميزية
 دبي + عممي

هي 
م 2/7/2014

إلى 
م 13/7/2014
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%  65 30 إلمغة إلفرنسية
 دبي + عممي

معمومات  قافية 
إنجميزي +
فرنسي + 

% 70 30 إإلعالم وفنون إوتصال
  دبي+ عممي 

+ حاسوب+ لغة عربية 
مقابمة + لغة إنجميزية 

 شخصية
% 70 50 إلفنون إلجميمة

  دبي+ عممي 
فن تشكيمي + تصميم 

لغة +تم يل + رسم +
مقابمة +حاسوب+عربية

 شخصية
   إإلجمــــالي

 
و ي تعديل قد يطر  عمى مكان إوختبار  و إلجدول سيتم إإلعالن عنه  في تمام إلساعة إل انية عشر ظهرإً ستجرى إوختبارإت في إلكمية :  مالحظة

 .في إلكمية ونيابة شئون إلطمبة وإلموقع عمى شبكة إإلنترنت
 :ويتطمب االلتحاق بتخصصات كمية اآلداب المذكورة بالجدول أعاله المرور بالمراحل اآلتية



 :مرحمة إلتنسيق .1

وفق موعد التنسيق المحدد أعاله لكل  الموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنتعبر التنسيق  ة/الطالب يستكملوفييا 
جراءات التنسيق ، ويحصل الطالب وفق ىذه المرحمة عمى  تخصص، ويتم ذلك وفق الشروط العامة لمقبول والتسجيل وا 

 .دخول اختبار القبول(  كرت ) بطاقة

 :مرحمة إلمفاضمة .2

واإلعالم  االنجميزية والمغة الفرنسية ةشرطًا رئيسيَا لاللتحاق بتخصصات المغ( المفاضمة)ُيعُد اجتياز اختبار القبول
وفي ىذه المرحمة يتقدم الطمبة المنسقين ألداء اختبارات القبول في المواد والموعد الزمني  .وفنون اإلتصال ، والفنون الجميمة

 .المحدد بالجدول أعاله
سبة التي حصل عمييا الطالب في اختبار القبول، وبناًء عمى ذلك يرتب وتتم عممية المفاضمة بين المتقدمين وفق الن

الطمبة تنازليًا وتعمن النتيجة في كشوفات تتضمن أسماء المقبولين والنسب التي حصموا عمييا وفق الترتيب التنازلي وصواًل 
 . إلى العدد المطموب بحسب الطاقة االستيعابية المحددة

مع الطالب الذي ( يقع ضمن العدد المحدد لمطاقة االستيعابية)لطالب األخير في الكشف وفي حالة تكرار نسبة قبول ا
 (.درجة100)يميو فيتم قبوليما معًا، وتحسب درجات اختبارات القبول من 

 :مرحمة إلقبول إلنهائي .3
ويجب عمى الطمبة تسميم أصول  وفييا يتم استكمال إجراءات القبول النيائي لمطمبة الناجحين في اختبارات القبول،

سند تّسمم ممفاتيم إلى لجنة القبول قبل انتياء الموعد المحدد لمقبول النيائي الموضح في الجدول السابق، والحصول عمى 
فعمييم التقدم لمقبول في  ل، أما الطمبة الذين لم يجتازوا اختبار القبو بالممف يتم بموجبو الحصول عمى البطاقة الجامعية

 .يات والتخصصات األخرى بحسب الشروط والطاقة االستيعابيةالكل

 :في التخصصات التي ال تتطمب اختبار قبول إلقبول إلمباشر -ب 

الجدول التالي المعدالت المطموبة لاللتحاق بتخصصات كمية  تتم إجراءات القبول المباشر في مبنى الكمية ويوضح
  :مواعيد االنتياء من عممية القبول المباشراآلداب التي ال تتطمب اختبار قبول، وكذلك 

 
 (قبول مباشر)التخصصات التي ال تتطلب اختبار قبول        

موعد القبول النهائي المباشر النسبة المئوية الطاقة االستيعابية  التخصص
 م20/8/2014م الى10/8/2014هي أدبي + علمي % 70 100 لغة عربية

 150 دراسات إسالمية
أدبي + علمي % 65 50 علم نفس

 50 علم اجتماع
أدبي + علمي % 60 50 جغرافيا
 50 تاريخ

  680 اإلجمــــــــــــالي

 
ويقوم الطمبة الراغبون في االلتحاق بأحد التخصصات الموضحة في الجدول أعاله بتسميم ممفاتيم إلى لجنة القبول 

تّسمم بالممف يتم  ة عمى سند/إجراءات القبول والتسجيل، ويحصل الطالبفي الكمية خالل الموعد الزمني المحدد ووفق 
 . بموجبو الحصول عمى البطاقة الجامعية

 


